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Tredje kvartalet juli - september
 
• Nettospelintäkterna uppgick till 2 347 miljoner kronor 
 (2 379), en minskning med 1,3 %.

• Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till  
 1 919 miljoner kronor (1 942), en minskning med 1,2 %.

• Rörelseresultatet uppgick till 1 257 miljoner kronor   
 (1 251), en ökning med 0,5 %.

• Kvartalets resultat uppgick till 1 273 miljoner kronor 
 (1 287), en minskning med 1,1 %.

Perioden januari - september

• Nettospelintäkterna uppgick till 6 998 miljoner kronor 
 (7 078), en minskning med 1,1 %.

• Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till  
 5 705 miljoner kronor (5 801), en minskning med 1,7 %.

• Rörelseresultatet uppgick till 3 584 miljoner kronor   
 (3 608), en minskning med 0,7 %.

• Periodens resultat uppgick till 3 628 miljoner kronor 
 (3 619), en ökning med 0,2 %.

Delårsrapport januari - september 2011

MSEK
2011

Jan-sep
2010

Jan-sep
Förändring

MSEK                       %
2011

Jul-sep
2010

Jul-sep
Förändring

MSEK                       %
2010
Helår

Nettospelintäkter 6 998  7 078 -80 -1,1 2 347 2 379 -32 -1,3 9 624

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 5 705 5 801 -96 -1,7 1 919 1 942 -23 -1,2 7 885

Rörelseresultat 3 584 3 608 -24 -0,7 1 257 1 251 6 0,5 4 795

Finansiella poster, skatt 45 10 35 - 16 36 -20 - -29

Resultat 3 628 3 619 9 0,2 1 273 1 287 -14 -1,1 4 766

Balansomslutning 6 464 6 179 285 4,6 - - - - 7 486

Investeringar i materiella tillgångar 95 98 -3 - 37 28 9 - 174

Investeringar i immateriella tillgångar 25 25 0 - 7 1 6 - 29

Investeringar i finansiella tillgångar* 999 - 999 - 199 - 199 - 848

Nettoförändring i placeringar för 
Triss Månadsklöver* 106 74 32 - 56 39 17 - 68 

Nyckeltal

Rörelsemarginal % 21,9 22,4 - - 26,1 26,0 - - 21,8

Soliditet % 56,1 58,6 - - 56,1 58,6 - - 63,7

Nettoomsättning per anställd, MSEK 4,3 4,4 - - 4,3 4,4 - - 4,5

Spel- och lottombud, antal 6 359 6 656 - -4,5 6 359 6 656 - -4,5 6 604

Spelplatser med Vegas, antal 2 224 2 211 - 0,6 2 224 2 211 - 0,6 2 230

Ekonomisk översikt, koncern

*För ytterligare information se not 5. 
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Det har gått en dryg månad sedan jag tillträdde posten som VD för Svenska 
Spel. Jag har ägnat den första tiden åt att skapa mig en bild av nuläget i 
bolaget utifrån vårt uppdrag. Det är onekligen ett speciellt uppdrag och en 
utmaning att balansera lönsamhet, spelglädje och spelansvar på en konkur-
rensutsatt marknad.  
 En omedelbar observation är att det har uppstått en marknadsstruktur där 
ett stort antal aktörer etablerade utomlands marknadsför sig och erbjuder sina 
tjänster till svenska konsumenter. Samtidigt som den svenska spelmarknaden 
bygger på en reglering med ett fåtal aktörer där tillståndsgivning och kontroll 
ska ske av svenska myndigheter.  Vår marknadsposition utsätts dagligen för 
hård konkurrens, vilket förstärks ytterligare av att utländska aktörer inte behö-
ver följa de regler och villkor som gäller för oss. För mig som jobbat många år i 
finansbranschen är det tydligt att mandatet för tillsynsmyndigheterna på spel- 
och finansmarknaderna kraftigt skiljer sig åt. 
 Intäkts- och resultatmässigt har tredje kvartalet i år utvecklats svagare 
jämfört med tredje kvartalet 2010. Nettospelintäkterna under tredje kvartalet 
2011 totalt för koncernen uppvisar en minskning med 32 miljoner kronor 
jämfört med motsvarande period föregående år. Fördelas minskningen på 
affärsområdena så minskar Vegas med 43 miljoner kronor, Casino Cosmo-
pol minskar med 3 miljoner kronor, medan Spel & Lotterier har en ökning 
med 15 miljoner kronor. Spel & Lotterier är det affärsområde som tydligast 
möts av konkurrensen från ett stort antal andra aktörer med liknande utbud. 
Minskningen av Vegas beror främst på att antalet redovisade veckor är en färre 
än föregående års kvartal, vilket motsvarar cirka 41 miljoner kronor. Resultatet 
efter finansiella poster och skatt för tredje kvartalet 2011 för koncernen mins-
kar med 14 miljoner kronor jämfört med tredje kvartalet 2010.
 Vi har en stark position på den kända marknaden med kompetenta 
medarbetare, ett starkt varumärke med produkter och erbjudanden som våra 
kunder tycker om. Men vi kan bli bättre genom att ännu tydligare fokusera på 
vad kunden vill ha och att leverera en spelupplevelse som är till glädje för alla. 
Det här inbegriper även ett starkt socialt ansvarstagande. Vi behöver också 
utveckla vår distribution och de marknadsplatser där kunden kan ta del av 
våra erbjudanden. 
 För att vi ska kunna ta det spelansvar och vara det värdeskapande bolag 
som vår ägare förväntar sig är det avgörande att vidmakthålla vår marknads-
andel. I höstens budgetproposition konstateras det att vi tappar marknads-

andelar, främst till oreglerade aktörer på nätet. För att vi ska kunna utveckla 
vårt erbjudande på marknaden och möta kundens efterfrågan kommer vi att 
behöva nya tillstånd. 
 Spelmarknadens utveckling totalt sett påverkas relativt lite av den rådande 
ekonomiska oron. Konkurrensen om kunderna stärks och antalet aktörer 
blir allt fler. Utvecklingen gäller inte bara spel på nätet utan även spelauto-
matsmarknaden. Lotteriinspektionen kunde vid en tillsynsaktivitet i Malmö 
i september konstatera att mer än hälften av de kontrollerade spelplatserna 
erbjöd spel på maskiner med uppkoppling mot servrar i utlandet, vilka då 
ligger utanför tillsynsmyndigheternas kontroll. Enligt uppgifter från Skånepoli-
sen beräknas denna marknad omsätta ungefär en halv miljard kronor – bara i 
Malmö. Högsta domstolen kommer, sannolikt under hösten, avgöra om dessa 
spelmaskiner omfattas av svensk lagstiftning eller inte. Det är oroande att ett 
avgörande riskerar att öppna dörren till denna marknad på vid gavel. 
 Med dagens situation och utveckling på spelmarknaden kommer vi behöva 
jobba hårt för att framgångsrikt kombinera lönsamhet med spelglädje och 
spelansvar. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med resten av bolaget 
driva detta arbete framåt.
 Till sist vill jag rikta ett stort tack till min företrädare, Anders Hägg, som efter 
17 år på Svenska Spel lämnat företaget för nya utmaningar. Han har med stort 
engagemang och hjärta betytt mycket för Svenska Spels utveckling.

Visby i oktober 2011

Lennart Käll
VD och koncernchef

VD har ordet

”För att vi ska kunna ta det spelansvar och vara det 
värdeskapande bolag som vår ägare förväntar sig är det 
avgörande att vidmakthålla vår marknadsandel. För att vi ska 
kunna utveckla vårt erbjudande på marknaden och möta 
kundens efterfrågan kommer vi att behöva nya tillstånd”

Lennart Käll, VD Svenska Spel
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Viktiga händelser januari - september
Ny ordförande
På årsstämman den 19 april utsågs Anitra Steen till ny ordförande för AB 
Svenska Spel. Anitra Steen har tidigare varit VD för Systembolaget, general-
direktör på Riksskatteverket respektive Verket för högskoleservice samt stats-
sekreterare på Regeringskansliet.

Ny VD
I maj utsåg styrelsen Lennart Käll till ny verkställande direktör och koncernchef 
för AB Svenska Spel. Lennart Käll, som tidigare bland annat varit VD för Wasa 
Kredit, koncernchef för Ticket Travel Group, VD för ICA Bank och VD SEB Finans, 
började sin anställning i AB Svenska Spel den 12 september.

Två Drömvinster
Två kunder har under året kunnat glädja sig åt att vinna Drömvinsten. Under 
första kvartalet gick 124 miljoner kronor till en vinnare i Helsingborg och i juni 
föll den andra vinsten på 105 miljoner ut till en vinnare i Borås.

Casino Cosmopol 10-årsjubileum
Den 1 juli 2001 öppnades det första kasinot i Sundsvall. Under de följande två 
åren öppnades kasinon även i Malmö, Göteborg och Stockholm. 2004, när 
alla fyra kasinon var i drift, hade Casino Cosmopol 870 723 besök och 2005 
passerades 1 miljon besök för första gången. 2010 var besöksantalet uppe i 
1,2 miljoner besök. 10-årsjubileet den 1 juli firades i Sundsvalls kasinolokaler 
då detta var det första kasinot i drift.

Triss fyller 25 år
För 25 år sedan, den 29 september 1986, lanserades Triss. För att fira detta har 
Svenska Spel under tredje kvartalet genomfört en kampanj som innehöll  ett 
nostalgipaket med Triss från olika tidsperioder. Det har även funnits chans att 
vinna tidernas högsta vinst på Triss på hela 100 000 kronor i månaden i 25 år.

Lottos reklamfilmer nominerade till Guldägg
Lottos reklamfilmer med rockgruppen Kiss i huvudrollen blev nominerade 
till Guldägget, i kategorin film, i Sveriges största och äldsta tävling för kreativ 
kommunikation.

Svenska Spel trea i årets PR-barometer
Journalister placerar Svenska Spel på tredje plats i PR-barometern som visar 
grad av belåtenhet med press och PR-arbete.

Imagemätning av Svenska Spel som varumärke
Första kvartalets imagemätning för Svenska Spels varumärke uppgick till 64 
procent vilket är det näst högsta värdet någonsin. De viktigaste styrkorna som 
framkommer i mätningen är att företaget upplevs som pålitligt, ärligt och 
seriöst.

Dom i hovrätt om brott mot lotterilagen
Svea hovrätt har i en dom den 22 juni 2011 ogillat åtalet mot de två före
detta chefredaktörerna på Expressen och Aftonbladet, som åtalats för brott
mot lotterilagen. I domen konstaterar hovrätten att kriminaliseringen av lotte-
rilagens främjandeförbud strider mot EU-rättens diskrimineringsförbud. Enligt
lotterilagen är det fortfarande inte tillåtet att främja deltagandet i ett utom
landet anordnat lotteri. Domen har överklagats till Högsta domstolen. Om 
domen inte ändras, är det nuvarande sanktionssystemet vid brott mot främ-
jandeförbudet försvagat.

Högsta domstolen avgjorde mål om poker
Högsta domstolen (HD) har i en dom den 6 april 2011 konstaterat att så 
kallade cash-games (spel där deltagarna i princip kan gå in och dra sig ur 
spelet när som helst) utgör spel vars utgång till väsentlig del beror på slumpen 
i den mening som avses i brottsbalkens bestämmelse om dobbleri. Den som 
anordnar ett sådant spel utan tillstånd enligt lotterilagen kan alltså dömas för 
dobbleri alternativt grovt dobbleri. 
 I domen konstaterar HD vidare att utgången av den huvudturnering och 
de sidoturneringar i Texas Hold´em som prövades i det aktuella målet inte till 
väsentlig del berodde på slumpen och att de åtalade därför inte kunde dömas 
för dobbleri med anledning av att de anordnat dessa turneringar. HD uttalade 
sig dock inte om anordnandet av turneringarna utgjorde brott mot lotterila-
gen. Denna fråga återförvisades istället till hovrätten för prövning. Hovrätten 
har ännu inte meddelat dom i målet.
 Svenska Spel och Casino Cosmopol bedriver sin pokerverksamhet med 
tillstånd enligt lotterilagen respektive kasinolagen och berörs därför inte direkt 
av de uttalanden som HD har gjort i den aktuella domen. Det bör även påpe-
kas att HD inte uttalade sig om andra former av pokerturneringar än de som 
prövades i det aktuella målet. 

Händelser efter periodens slut
Inga viktiga händelser efter periodens slut.
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Spelmarknaden
Den svenska spelmarknaden har under de senaste åren förändrats avsevärt 
genom att antalet spelbolag på marknaden blir allt flera. På den svenska 
spelmarknaden återfinns idag reglerade spelbolag, oreglerade utländska 
internetbolag samt illegal spelverksamhet av okänd omfattning. Då den 
gällande lagstiftningen och regelverket för den svenska spelmarknaden inte 
omfattar alla spelbolag så sker konkurrensen idag utifrån helt olika förutsätt-
ningar. För Svenska Spel gäller restriktioner för lansering av nya produkter och 
förändring av återbetalningsnivå till spelarna, vilket öppnar möjligheter för de 
utlandsbaserade internetbolagen att ta marknadsandelar i Sverige. 
 Svenska Spels marknadsandel på den kända svenska nettospelmarknaden 
har under fem års tid sjunkit från 56 procent till 50 procent, vilket är en följd 
av ökad konkurrens, en restriktiv tillståndsgivning, men också en konsekvens 
av de spelansvarsåtgärder som Svenska Spel genomfört och som påverkar 
kunden mycket positivt men spelintäkterna negativt.
 De utländska nätbolagens marknadsföring i svenska medier är omfattande 
och avsaknaden av en aktiv rättstillämpning och effektiva sanktioner innebär 
en fortsatt omfattande marknadsföring. 
 Svenska Spel är marknadsledande på den svenska spelmarknaden med 50 
procent (51), vilket är en minskning mot 2010. ATG står oförändrat på cirka 20 
procent (20) och Folkrörelserna har ökat sin marknadsandel till 18 procent (17) 
tack vare framgångarna för Postkodlotteriet. De utländska internetbolagen 
ökar sin andel till 11 procent (10) enligt Svenska Spels beräkningar för halvåret 
2011.
 På internet har Svenska Spel en nettomarknadsandel på 25 procent (26), 
ATG fortsätter att ta marknadsandelar på internet och står efter första halvåret 
2011 för 30 procent (29), Folkrörelsernas spel och lotterier 1 procent (1) och 
utlandsbaserade internetbolag har 44 procent (44).
 Rättsutvecklingen på den europeiska spelmarknaden går åt olika håll. I 
länder som Italien, Frankrike och Belgien genomför man avregleringar och 
inrättar system för köp av licenser och särskilda skatteregler för de licensierade 
spelbolagen. I Norden är även Danmark på väg att öppna upp för ett licens-
system för spel på internet, medan Norge och Finland stärker det egna mono-
polet. Noterbart är att de länder som inför licenser även har tagit ställning för 
att de som inte får licens för spel i landet skall utestängas genom blockering 
av IP-adresser och/eller betalningsförmedling.
 Inom EU:s institutioner har aktiviteterna ökat kring att försöka åstadkomma 
gemensamma lösningar på regleringsproblemen, bland annat genom en 
grönbok för onlinespel på den inre marknaden.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Svenska Spels viktigaste tillgång är tillstånden för spelverksamheten. Hur 
politikerna avser att reglera och kontrollera den totala spelmarknaden är helt 
avgörande för bolagets framtid.
 Den begränsade framförhållning som finns i rådande tillståndsgivningspro-
cess utgör också en betydande osäkerhetsfaktor för Svenska Spels långsiktiga 
utvecklingsmöjligheter. 
 I avvaktan på förändrad reglering fortsätter en omfattande konkurrens med 
ojämlika villkor som skapar en osäkerhet kring framtida tillväxtpotential.
 I övrigt återfinns styrelsens riskbedömning för moderbolaget och koncer-
nen i årsredovisningen 2010. Denna redovisning är i allt väsentligt överens-
stämmande med den bedömning som görs i nuläget.

Hållbar utveckling
Svenska Spel lämnar i samband med årsredovisningen en hållbarhetsredovis-
ning enligt riktlinjerna för Global Reporting Initiative (GRI).
 Fokusområden i bolagets hållbarhetsredovisning är affärsetik och säkerhet, 
socialt ansvar/spelansvar, ekonomiskt ansvar, miljöansvar, samt ansvar för 
medarbetarna. Utvärdering inom respektive område sker gentemot bolagets 
nyckelintressentgrupper. Målet är att Svenska Spels insatser och prioriteringar 
av samhällsansvar ska stämma väl överens med de externa intressenternas 
behov och förväntningar.

Framtidsutsikter
Svenska Spels uppdrag från ägaren kan övergripande sammanfattas i att 
spelverksamheten ska bedrivas på ett ansvarsfullt sätt, det vill säga att den 
kommersiella inriktningen alltid ska vara i balans med vårt ansvarstagande. 
Det flerdimensionella uppdraget stämmer väl med marknadens krav på ett 
ökat ansvarstagande från spelbolagen vilket också är positivt för Svenska Spels 
framtidsutsikter.
 Svenska Spel har det starkaste imagevärdet av spelbolagen på den totala 
svenska spelmarknaden. 64 procent av svenska folket är positivt inställda, 
vilket är en ökning med 3 procent jämfört med första kvartalet 2011. Endast 6 
procent är negativa till Svenska Spel. 38 procent av svenska folket anser också 
att Svenska Spel tar sitt ansvar för att motverka spelberoende.
 I det korta perspektivet finns goda möjligheter att bibehålla den ledande 
marknadspositionen i Sverige, detta dock under förutsättning att inte yt-
terligare restriktioner införs. I det längre perspektivet är dock en spelreglering 
som omfattar samtliga aktörer på den svenska marknaden och där samhället 
förmår att utöva en effektiv tillsyn och kontroll, en nödvändighet och även 
helt avgörande för bolagets framtid. 
 Spelmarknaden är relativt konjunkturokänslig och bedöms fortsätta att växa 
under 2011 trots rådande konjunkturläge och finansiella oro.

Nuläget

Den totala kända svenska nettospelmarknaden

Källa: Preliminär statistik från Lotteriinspektionen samt Svenska Spels uppskattning av de 
utländska internetbolagens nettospelintäkter.

2007 2008 2009 2010 Halvår 2011
Svenska Spel 55,6 55 53,6 51,3 49,8
ATG 20,4 19,9 20,4 20,3 20,4
Utländska internetbolag 8,7 10,3 9,7 10,2 10,7
Folkrörelserna inkl. postkodlotteriet 14,1 13,5 15,2 17 18
Övrigt 1,2 1,4 1,2 1,2 1,2
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Nettospelintäkter och nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 
Efter avdrag för vinnarnas andel uppgick nettospelintäkterna under tredje 
kvartalet till 2 347 miljoner kronor (2 379/-1,3 %) och vinnarnas andel uppgick 
till 3 046 miljoner kronor (3 029/0,6 %). Koncernens nettospelintäkter för 
kvartalet har minskat med 32 miljoner kronor. En av orsakerna till minskningen 
är en post på 41 miljoner kronor som beror på att antalet redovisningsveckor 
för affärsområde Vegas under kvartalet juli - september 2011 är en mindre än 
för samma kvartal föregående år. Om hänsyn tas till kalendereffekten har net-
tospelintäkterna för affärsområde Vegas uppnått samma nivå som föregående 
år och koncernens totala nettospelintäkter har ökat med 9 miljoner kronor. 
För affärsområde Spel & Lotterier har en negativ trend brutits då kvartalets 
nettospelintäkter för första gången under 2011 var högre jämfört med samma 
kvartal föregående år. De kategorier inom Spel & Lotterier som främst har ökat 
under kvartalet är tipsen och nummerspel medan lotterna och Oddset har 
minskat något. För affärsområde Casino Cosmopol uppgick nettospelintäk-
terna till samma nivå som motsvarande kvartal föregående år. 
 Nettospelintäkterna för perioden januari - september uppgick till 6 998 
miljoner kronor (7 078/-1,1 %) och vinnarnas andel uppgick till 9 172 miljoner 
kronor (8 827/3,9 %). Minskningen av nettospelintäkterna på 80 miljoner 
kronor beror bland annat på att vinnarnas andel för Stryktipset höjts från 46 % 
till 65 %. Under perioden har Spel & Lotterier minskade nettospelintäkter med 
139 miljoner kronor vilket är en minskning med 3,0 %, där samtliga spelka-
tegorier minskat. Affärsområde Vegas har ökade nettospelintäkter med 59 
miljoner kronor vilket motsvarar 3,9 %. Ökningen har främst sin förklaring i det 
allmänna läget inom restaurangbranschen. Affärsområde Casino Cosmopol 
uppvisar nettospelintäkter på 889 miljoner kronor vilket är i nivå med föregå-
ende år.
 Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick för tredje kvartalet 
till 1 919 miljoner kronor (1 942/-1,2 %) och för perioden till 5 705 miljoner 
kronor (5 801/-1,7 %). Provisioner till ombud och samarbetspartners för försälj-
ning och vinstinlösen uppgick för kvartalet till 478 miljoner kronor (486/
-1,6 %) och för perioden till 1 439 miljoner kronor (1 422/1,2 %).

Rörelseresultat och resultat
Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 1 257 miljoner kronor 
(1 251/0,5 %) och rörelsekostnaderna uppgick till 669 miljoner kronor       
(691/ -3,2 %). För perioden uppgick rörelseresultatet till 3 584 miljoner 
kronor (3 608/-0,7 %) och rörelsekostnaderna uppgick till 2 122 miljoner 
kronor (2 193/-3,2 %). Att nettospelintäkterna minskat för både kvartalet och 
för perioden har även påverkat rörelseresultatet negativt. Kostnaderna har 
däremot minskat för både kvartalet och perioden jämfört med föregående år. 
De kostnader som framförallt har minskat är marknadsföringskostnader och 
avskrivningar.
 Finansnettot uppgick för tredje kvartalet till 15 miljoner kronor (36) och 
för perioden till 45 miljoner kronor (10). Kvartalets resultat uppgick till 1 273 
miljoner kronor (1 287/-1,1 %) och för perioden till 3 628 miljoner kronor 
(3 619/0,2 %). 

Finansiell ställning 
Koncernens balansomslutning vid periodens slut uppgick till 6 464 miljoner 
kronor (7 486).
 Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 3 629 miljoner kronor 
(4 766) och soliditeten till 56,1 % (63,7).

Kassaflöde
Koncernens kassaflöde uppgick för perioden till 357 miljoner kronor (-582). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 012 miljoner kronor 
(3 456). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 111 miljoner 
kronor (-162). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -3 766 
miljoner kronor (-3 877) och hänför sig till utbetalning av 2010 års överskott, 
med avdrag för förskottsbetalningar, i enlighet med beslut på årets stämma. 
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 2 630 miljoner kronor (2 466).

Investeringar
Investeringar i materiella tillgångar uppgick för perioden till 95 miljoner kronor 
(98) och investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 25 miljoner kronor 
(25). Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till 999 miljoner kronor (0) 
samt avyttringar med 1 334 (31). Nettoförändring i placeringar för Triss Må-
nadsklöver uppgick till 106 miljoner kronor (74). 

Segmentsrapportering
Koncernens indelning av rörelsesegment motsvarar organisationens upp-
delning i affärsområden, det vill säga Spel & Lotterier, Vegas samt Casino 
Cosmopol. En mindre omfördelning av gemensamma kostnader har införts 
under första kvartalet 2011 och föregående års siffror har justerats enligt den 
nya fördelningsmodellen. För mer information om affärsområdenas finansiella 
resultat se sidan 12.

Moderbolag
I moderbolaget ingår all spelverksamhet förutom kasinoverksamheten.
 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. uppgick för tredje kvartalet till 
1 592 miljoner kronor (1 612/-1,2 %) och för perioden till 4 762 miljoner 
kronor (4 861/-2,0 %).
 Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 1 100 miljoner kronor (1 093/
0,6 %) och för perioden till 3 178 miljoner kronor (3 207/-0,9 %). 
 Kassaflödet för perioden uppgick till 357 miljoner kronor (-540).
 Moderbolagets investeringar i materiella tillgångar uppgick för perioden till 
71 miljoner kronor (83). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 25 
miljoner kronor (5). Investeringar i finansiella tillgångar uppgick till 999 miljo-
ner kronor (0) samt avyttringar med 1 334 (31). Nettoförändring i placeringar 
för Triss Månadsklöver uppgick till 106 miljoner kronor (74). 

Koncernens finansiella resultat och ställning

1 Nettospelintäkter 2 Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 3 Rörelseresultat 

2011 Q3 2011 Q2 2011 Q1 2010 Q4 2010 Q3 2010 Q2 2010 Q1 2010-SEPT-R4Q 2010-DEC-R4Q
Nettospelintäkter 2 347 2 254 2 396 2 547 2 379 2 365 2 334 9690 9660
NOMS 1 919 1 834 1 952 2 084 1 942 1 935 1 923 8075 8050
Rörelseresultat 1 257 1 117 1 210 1 186 1 251 1 157 1 201 2151 2106

2011 Q3 2011 Q2 2011 Q1 2010 Q4 2010 Q3 

Nettospel 2 347 2 254 2 396 2 547 2 379 

NOMS 1 919 1 834 1 952 2 084 1 942 

RR 1 257 1 117 1 210 1 186 1 251 
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Affärsområde Spel & Lotterier omfattas av spelkategorierna Nummerspel, 
Lotter, Sportspel och Poker.
 Nummerspel är den största spelkategorin och består av spelen Lotto, Keno, 
Joker, Viking Lotto samt internetspelen Bingo och Pick´n´Click. De tre först-
nämnda spelen säljs både i ombudens butiker och på svenskaspel.se. Lotto 
säljs även via Svenska Spels prenumerationstjänst. Viking Lotto finns enbart i 
butik, medan BingoLive och Pick´n´Click är förbehållna svenskaspel.se. Lotto 
är spelkategorins gigant och Svenska Spels tredje största enskilda spelform. 
 Svenska Spels lotterier består av Triss, Tia, Penning samt familjen Skrap-Spel. 
De säljs var för sig eller i ett färdigt lottpaket. Lotterna säljs via ombud i butik 
och på svenskaspel.se. För Triss som är den ojämförligt största lotten, både 
sett till nettospelintäkter, antal kunder, kännedom och popularitet finns det 
även en prenumerationstjänst. 
 Sportspel består av spelkategorierna Tipsen och Oddset. Tipsen utgörs av 
de fotbollsbaserade tipsformerna Stryktipset, Europatipset, Måltipset och 
Topptipset. Stryktipset är den tipsform som är störst inom denna kategori. Till 
Oddset hör speltyperna Lången, Matchen, Bomben, Mixen och Powerplay. 
Alla dessa sportspel, där den största spelformen är Lången, spelas via Svenska 
Spels ombud i butik, på svenskaspel.se samt via mobiltelefonen (ej Måltipset). 
 Svenska Spel erbjuder även pokerspel på svenskaspel.se och på kasinona. 
Poker för kasinona redovisas under affärsområde Casino Cosmopol och ingår 
inte i Spel & Lotterier. Pokerspel på svenskaspel.se erbjuds i olika former och 
arrangeras antingen som turneringar eller som så kallade cash-games.

Viktiga händelser januari - september
Den 29 september 2011 firade Triss 25 årsjubileum. Samma datum 1986 när 
Triss lanserades var priset 20 kronor och högsta vinstsumman var 100 000 
kronor. Att Triss fyllt 25 år har bland annat firats med lanseringen av ett 
nostalgipaket under tredje kvartalet. Triss presenterades med ursprungligt 
utseende från de olika åren, med möjlighet att vinna 100 000 kronor i måna-
den i 25 år.  
 Två Drömvinster, Lotto med Joker, har under första halvåret tillfallit lyckliga 
vinnare i Helsingborg och Borås som vann 124 miljoner kronor respektive 
105 miljoner kronor. 
 Under mars månad lanserade Svenska Spel en uppdaterad version av 
iPhone-applikationen ”Mål- och resultatservice”. Applikationen, som har 
förbättrats, erbjuder bland annat utökad mål- och resultatservice för fler 
produkter samt en direkt ingång till Svenska Spels hemsida för mobiltelefon; 
m.svenskaspel.se. Under andra kvartalet har ytterligare utveckling av app-
likationen skett för framförallt Stryktipset, Europatipset och Topptipset och 
lansering av Lotto har skett efter periodens slut, den 5 oktober 2011. 
 

Nettospelintäker
Spel & Lotteriers nettospelintäkter motsvarar cirka 64,9 % (66,1) av Svenska 
Spels totala nettospelintäkter. För tredje kvartalet uppgick nettospelintäkterna 
till 1 509 miljoner kronor (1 494/1,0%). Under tredje kvartalet har en tidigare 
negativ trend brutits och nettospelintäkterna ökade med 15 miljoner kronor 
jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen beror delvis på vissa 
säljdrivande aktiviteter under tredje kvartalet för nummerspel och lotter, där 
jubileumskampanjen för Triss har varit en. Även tipsen har ökat, delvis på 
grund av att antalet spelomgångar på Europatipset ökat under kvartalet.
 För perioden uppgick nettospelintäkterna till 4 540 miljoner kronor 
(4 679/-3,0 %). Trots att nettospelintäkterna ökade tredje kvartalet uppvisar 
perioden en minskning av nettospelintäkterna med 139 miljoner kronor. Hu-
vudanledningen till de minskade nettospelintäkterna är att vinnarnas andel 
har ökat med 234 miljoner kronor. Ökningen av vinnarnas andel har främst 
sin förklaring i den höjda återbetalningen för Stryktipset från 46 % till 65 % 
som infördes under tredje kvartalet 2010. 
 
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. och rörelseresultat
Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick för tredje kvartalet 
till 1 279 miljoner kronor (1 270/0,7 %) och för perioden till 3 829 miljoner 
kronor (3 961/-3,3 %). Förändringen av nettoomsättningen från spelverksam-
het m.m. är direkt relaterad till förändringen av nettospelintäkterna. 
 Tredje kvartalets rörelseresultat för Spel & Lotterier uppgick till 883 miljoner 
kronor (847/4,3 %) och rörelsekostnaderna uppgick till 396 miljoner kronor 
(423/-6,4 %). Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2 585 miljoner kronor 
(2 679/-3,5 %) och rörelsekostnaderna uppgick till 1 244 miljoner kronor 
(1 282/-3,0 %). De minskade kostnaderna hänför sig bland annat till mins-
kade marknadsföringskostnader och lägre avskrivningar både för kvartalet 
och perioden.     

Affärsområde Spel & Lotterier

MSEK
2011

Jan-sep
2010

Jan-sep
Förändring

MSEK                         %
2011

Jul-sep
2010

Jul-sep
Förändring

MSEK                         %

Nettospelintäkter 4 540 4 679 -139 -3,0 1 509 1 494 15 1,0

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 3 829 3 961 -132 -3,3 1 279 1 270 9 0,7

Rörelseresultat 2 585 2 679 -94 -3,5 883 847 36 4,3

MSEK
2011

Jan-sep
2010

Jan-sep
Förändring

MSEK                         %
2011

Jul-sep 
2010

Jul-sep
Förändring

MSEK                         %

Nummerspel 2 115 2 144 -29 -1,3 698 692 6 1,0

Lotter 1 250 1 295 -45 -3,5 441 443 -2 -0,4

Tipsen 457 488 -31 -6,4 140 128 12 9,3

Oddset 558 579 -21 -3,6 177 178 -1 -0,5

Poker 161 173 -12 -6,9 53 54 -1 -1,8

Totalt 4 540 4 679 -139 -3,0 1 509 1 494 15 1,0

Spel & 
Lotterier 
64,9 % 

Andel av koncernens nettospelintäkter 

 Nettospelintäkter för spelkategorier inom affärsområde Spel & Lotterier
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Affärsområdets verksamhet består i att anordna spel på värdeautomater under 
namnet Vegas. Spelen som erbjuds är i första hand hjulspel med olika teman 
samt videopoker och Keno. Spelformen Vegas finns på 2 149 restauranger 
(6 255 automater) och i 75 bingohallar (289 automater). Då automatspel är 
en av de spelformer som har en högre risk att skapa spelproblem är Vegas 
omgärdat av många restriktioner och krav.

Viktiga händelser januari - september
Ett projekt för byte av centralsystem pågår sedan en tid tillbaka. Under andra 
kvartalet påbörjades en pilot för att testa centralsystemet. Tester och mindre 
korrigeringar har genomförts under tredje kvartalet och utrullningen fortsätter 
under fjärde kvartalet. Systemet kommer att medföra att affärsområdet blir 
mer flexibelt vad gäller till exempel införandet av spelansvarsverktyg, samt gör 
att arbetet med nya spelreleaser blir smidigare.
 Under delårsperioden har tre nya spel lanserats för Vegas, varav två under 
första kvartalet: Treasure Hunt och Crank´s Bash och ett under tredje kvartalet: 
Sphinx. Alla dessa spel har varit populära bland spelarna.
 I januari lanserade affärsområde Vegas en ny webbaserad spelansvarsut-
bildning. Den riktar sig till affärsområdets affärspartners och dess personal. 
Utbildningen har fått stor genomslagskraft och under delårsperioden har 
drygt 3 000 personer utbildats.

Nettospelintäkter
Vegas är Svenska Spels till nettospelintäkter sett största enskilda spelform 
och motsvarar cirka 22,4 % (21,3) av bolagets totala nettospelintäkter. 
Nettospelintäkterna uppgick under tredje kvartalet till 529 miljoner kronor                     
(572/ -7,5 %). Minskningen beror främst på att antalet redovisningsveckor 
för tredje kvartalet 2011 är färre (-1 vecka) än motsvarande kvartal 2010. En 
veckas nettospelintäkter under tredje kvartalet 2010 motsvarar cirka 41 mil-
joner kronor. Om hänsyn tas till kalendereffekten har Vegas nettospelintäkter 
minskat med endast 2 miljoner kronor. 
 Nettospelintäkterna för perioden uppgick till 1 569 miljoner kronor 
(1 510/3,9 %). Totalt sett över hela perioden har nettospelintäkterna ökat med 
59 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Nettospelintäk-
terna för Vegas har under perioden följt samma utveckling som försäljningen 
inom restaurangbranschen i stort.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. och rörelseresultat
Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick för tredje kvartalet 
till 310 miljoner kronor (338/-8,3 %) och för perioden till 922 miljoner kronor 
(887/3,9 %). Denna är direkt relaterad till spelintäkterna då den i huvudsak 
består av nettospelintäkter minus affärspartners andel.
 Vegas rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 233 miljoner kronor 
(248/-6,0 %) och rörelsekostnaderna uppgick till 77 miljoner kronor (90/
-14,4 %). Rörelseresultatet för perioden uppgick till 685 miljoner kronor 
(625/9,6 %) och rörelsekostnaderna uppgick till 237 miljoner kronor (262/
-9,5 %). Minskningen av kostnaderna beror främst på senarelagda kampanjer 
och lägre avskrivningar.

Affärsområde Vegas

MSEK
2011

Jan-sep
2010

Jan-sep
Förändring 

MSEK                         %
2011

Jul-sep
2010

Jul-sep
Förändring

MSEK                         %

Nettospelintäkter 1 569 1 510 59 3,9 529 572 -43 -7,5

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 922 887 35 3,9 310 338 -28 -8,3

Rörelseresultat 685 625 60 9,6 233 248 -15 -6,0

Vegas 
22,4 % 

Andel av koncernens nettospelintäkter 
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Affärsområdet omfattar Sveriges fyra kasinon, i Stockholm, Göteborg, Malmö 
och Sundsvall, som samtliga drivs av Svenska Spels dotterbolag Casino Cos-
mopol AB. På kasinona finns bordsspel såsom roulette-, tärnings- och kortspel 
samt automatspel. Till affärsområdet hör även den restaurangverksamhet som 
bedrivs i dotterbolaget CC Casino Restaurang AB på respektive kasinoort. 

Viktiga händelser januari - september
Casino Cosmopol firar 10-årsjubileum i år. Firandet ägde rum den 1 juli på 
kasinot i Sundsvall, Sveriges första internationella kasino. 
 Kasinot i Stockholm har under senare delen av tredje kvartalet utökat poker-
verksamheten för att möta efterfrågan.   
 Konkurrensverket beslutade i januari 2011 att inte driva ärendet mot Casino 
Cosmopol rörande konkurrensbegränsande restaurangverksamhet vidare, mot 
bakgrund av en åtgärdsplan som Casino Cosmopol presenterat.
 Casino Cosmopol har under andra kvartalet skapat en ny kommunikations-
plattform. Detta genomförs som ett led i arbetet att förändra tidigare mark-
nadsföringsstrategi från restaurangannonsering mot kasinokommunikation i 
syfte att höja kännedomen och därmed få fler att välja Casino Cosmopol som 
spelplats.
 Casino Cosmopol fokuserar även under 2011 på samtal med frekventa 
besökare i åldern 20-24 år. Syftet är att motverka spelproblem i denna grupp. 
Åtgärden sker mot bakgrund av att Folkhälsoinstitutet i sin senaste prevalens-
studie betecknar unga män i den åldern som en riskgrupp.

Nettospelintäkter
Nettospelintäkterna för Casino Cosmopol motsvarar cirka 12,7 % (12,6) av 
Svenska Spels totala nettospelintäkter. För tredje kvartalet uppgick nettospel-
intäkterna till 309 miljoner kronor (312/-1,0 %). Kasinot i Stockholm har både 
fler besök och ökade nettospelintäkter, där främst nettospelintäkterna för 
bordsspel har varit högre jämfört med samma kvartal föregående år. Kasinona 
i Göteborg, Malmö och Sundsvall har inte riktigt nått upp till samma netto-
spelintäkter som föregående år vilket gör att de totala nettospelintäkterna för 
Casino Cosmopol minskat med 3 miljoner kronor.
 För perioden uppgick nettospelintäkterna till 889 miljoner kronor (889/
-0,0 %), vilket är i nivå med samma period föregående år. Däremot har netto-
spelintäkterna omfördelats något mellan de olika spelformerna, där bords-
spelen har minskat med 5,4 % (förutom pokern som ökat med 2,0 %) och 

spelautomaterna ökat med 3,5 % i jämförelse med samma period 2010.

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. och rörelseresultat
Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick för tredje kvartalet 
till 330 miljoner kronor (332/-0,6 %) och för perioden till 949 miljoner kronor 
(947/0,2 %). I nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. ingår restaurang-
verksamheten som finns på respektive kasinoort. 10 års-jubileet i Sundsvall 
och fler gäster i Stockholm har medfört ökade intäkter för restaurangverksam-
heten under tredje kvartalet. Däremot har restaurangintäkterna i Göteborg 
och Malmö minskat vilket gör att nettoomsättningen totalt för restaurangverk-
samheten ligger i nivå med samma kvartal föregående år. För perioden har 
restaurangens nettoomsättning ökat med 4 miljoner kronor.  
 Tredje kvartalets rörelseresultat uppgick till 144 miljoner kronor (146/
-1,4 %) och rörelsekostnaderna uppgick till 186 miljoner kronor (186/0,0 %). 
Periodens rörelseresultat uppgick till 365 miljoner kronor (359/1,7 %) och 
rörelsekostnaderna uppgick till 584 miljoner kronor (588/-0,7 %). Minskningen 
av kostnaderna består bland annat av något lägre marknadsförings- och 
underhållningskostnader samt lägre avskrivningar.

Affärsområde Casino Cosmopol

MSEK
2011

Jan-sep
2010

Jan-sep
Förändring

MSEK                         %
2011

Jul-sep
2010

Jul-sep
Förändring

MSEK                         %

Nettospelintäkter 889 889 -0 -0,0 309 312 -3 -1,0

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 949 947 2 0,2 330 332 -2 -0,6

Rörelseresultat 365 359 6 1,7 144 146 -2 -1,4

Casino 
Cosmopol 

12,7 % 

Andel av koncernens nettospelintäkter 



10

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011

AB SVENSKA SPEL

Finansiella rapporter

MSEK Not
2011

Jan-sep
2010

Jan-sep
2011

Jul-sep
2010

Jul-sep
2010
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 5 705 5 801 1 919 1 942 7 885

Aktiverat arbete för egen räkning 18 1 7 0 3

Personalkostnader 3 -739 -724 -229 -211 -989

Övriga externa kostnader -1 181 -1 212 -375 -391 -1 758

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar -220 -258 -65 -89 -346

Rörelseresultat 3 584 3 608 1 257 1 251 4 795

Ränte- och övriga finansiella intäkter 152 125 72 77 86

Ränte- och övriga finansiella kostnader -107 -115 -57 -41 -113

Resultat efter finansiella poster 3 628 3 619 1 273 1 287 4 768

Skatt - - - - -2

Resultat 3 628 3 619 1 273 1 287 4 766

Övrigt totalresultat - - - - -

Summa totalresultat 3 628 3 619 1 273 1 287 4 766

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 3 628 3 619 1 273 1 287 4 766

Resultat per aktie

Antal aktier 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Resultat per aktie, TSEK 1 814 1 809 636 643 2 383

Rapport över totalresultat i sammandrag, koncern

MSEK Not 2011-09-30 2010-09-30 2010-12-31

Immateriella tillgångar 212 238 228

Materiella anläggningstillgångar 909 997 996

Finansiella tillgångar 1 460 1 567 1 525

Summa anläggningstillgångar 2 580 2 801 2 749

Kortfristiga fordringar 4, 5 760 754 1 811

Kortfristiga placeringar 5 493 156 654

Likvida medel 5 2 630 2 466 2 273

Summa omsättningstillgångar 3 883 3 377 4 737

Summa tillgångar 6 464 6 179 7 486

Eget kapital 3 629 3 619 4 766

Långfristiga obetalda vinster 1 393 1 304 1 293

Övriga långfristiga skulder 38 41 40

Leverantörsskulder och övriga skulder 484 483 568

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 759 602 662

Förutbetalda intäkter 161 130 156

Summa eget kapital och skulder 6 464 6 179 7 486

Balansräkning i sammandrag, koncern
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MSEK Not Aktiekapital Reservfonder Balanserad vinst
Summa eget kapital 

hänförligt till moder-
bolagets aktieägare

Ingående balans per 1 januari 2010 0,2 0,1 4 977 4 977

Summa totalresultat perioden 1 januari - 30 september 3 619 3 619

Utbetalning till ägaren, svenska staten -4 977 -4 977

Utgående balans per 30 september 2010 0,2 0,1 3 619 3 619

Ingående balans per 1 januari 2011 0,2 0,1 4 766 4 766

Summa totalresultat perioden 1 januari - 30 september 3 628 3 628

Utbetalning till ägaren, svenska staten -4 766 -4 766

Utgående balans per 30 september 2011 0,2 0,1 3 628 3 629

Förändringar i eget kapital i sammandrag, koncern

MSEK Not
2011

Jan-sep
2010

Jan-sep

Den löpande verksamheten 5

Resultat 3 628 3 619

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

      Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar och 
      materiella anläggningstillgångar

220 258

      Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0 0

      Förändring av pensionsskuld - -

      Övriga justeringar -3 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 3 846 3 876

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelsekostnader

Förändring av kundfordringar och övriga fordringar 85 81

Förändring av övriga omsättningstillgångar -34 -39

Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder -85 -93

Förändring av övriga rörelseskulder 200 -370

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 012 3 456

Investeringsverksamheten 5

Investeringar i immateriella tillgångar -25 -25

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -95 -98

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 3 4

Investeringar i finansiella tillgångar -999 0

Avyttring av finansiella tillgångar 1334 31

Nettoförändring i placeringar för Triss Månadsklöver -106 -74

Kassaflöde från investeringsverksamheten 111 -162

Finansieringsverksamheten

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 -3 766 -3 877

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 766 -3 877

Kassaflöde 357 -582

Likvida medel vid periodens början 2 273 3 049

Likvida medel vid periodens slut 2 630 2 466

Kassaflödesanalys i sammandrag, koncern
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MSEK
2011

Q1 Q2 Q3 Jan-sep
2010

Q1 Q2 Q3 Jan-sep

Spel & Lotterier 1 332 1 218 1 279 3 829 1 380 1 311 1 270 3 961

Vegas 310 302 310 922 249 301 338 887

Casino Cosmopol 308 311 330 949 293 322 332 947

Övrig verksamhet/elimineringar 2 3 0 5 2 2 2 6

Nettoomsättning från spelverksamhet 
m.m. koncern

1 952 1 834 1 919 5 705 1 923 1 935 1 942 5 801

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.

MSEK
2011

Q1 Q2 Q3 Jan-sep
2010

Q1 Q2 Q3  Jan-sep

Spel & Lotterier 1 582 1 450 1 509 4 540 1 638 1 547 1 494 4 679

Vegas 526 514 529 1 569 422 516 572 1 510

Casino Cosmopol 288 291 309 889 274 302 312 889

Nettospelintäkter koncern 2 396 2 254 2 347 6 998 2 334 2 365 2 379 7 078

Nettospelintäkter

Rörelseresultat och resultat före skatt

MSEK
2011

Q1 Q2 Q3 Jan-sep
2010

Q1 Q2 Q3 Jan-sep

Spel & Lotterier 915 786 883 2 585 967 865 847 2 679

Vegas 230 223 233 685 165 212 248 625

Casino Cosmopol 108 113 144 365 93 120 146 359

Övrig verksamhet/elimineringar -43 -5 -3 -52 -24 -40 10 -55

Rörelseresultat koncern 1 210 1 117 1 257 3 584 1 201 1 157 1 251 3 608

Ränte- och övriga finansiella intäkter 49 31 72 152 35 15 77 125

Ränte- och övriga finansiella kostnader -33 -18 -57 -107 -62 -13 -41 -115

Resultat  före skatt koncern 1 226 1 130 1 273 3 628 1 174 1 159 1 287 3 619

Rapportering per segment
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MSEK Not 2011-09-30 2010-09-30 2010-12-31

Immateriella tillgångar 188 210 201

Materiella anläggningstillgångar 392 435 453

Finansiella tillgångar 2 003 2 143 2 102

Summa anläggningstillgångar 2 583 2 789 2 756

Kortfristiga fordringar 4, 5 720 721 2 306

Kortfristiga placeringar 5 493 156 654

Kassa och bank 5 2 542 2 380 2 185

Summa omsättningstillgångar 3 755 3 257 5 144

Summa tillgångar 6 338 6 046 7 900

Eget kapital 3 235 3 226 4 776

Långfristiga obetalda vinster 1 393 1 304 1 293

Övriga långfristiga skulder 36 39 39

Leverantörsskulder och övriga skulder 709 726 961

Kortfristiga obetalda och fonderade vinster 706 556 615

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 258 195 216

Summa eget kapital och skulder 6 338 6 046 7 900

Balansräkning i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2011

Jan-sep
2010

Jan-sep
2011

Jul-sep
2010

Jul-sep
2010
Helår

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 2 4 762 4 861 1 592 1 612 6 614

Aktiverat arbete för egen räkning 18 1 7 0 3

Personalkostnader 3 -405 -401 -123 -108 -550

Övriga externa kostnader -1 029 -1 063 -325 -344 -1 551

Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningskostnader -168 -192 -50 -67 -259

Rörelseresultat 3 178 3 207 1 100 1 093 4 257

Resultat från andelar i koncernföretag - - - - 536

Ränte- och övriga finansiella intäkter 154 128 73 77 90

Ränte- och övriga finansiella kostnader -107 -115 -57 -41 -113

Resultat efter finansiella poster 3 225 3 220 1 116 1 128 4 770

Skatt - - - - -

Resultat 3 225 3 220 1 116 1 128 4 770

Resultaträkning i sammandrag, moderbolag

MSEK
2011

Jan-sep
2010

Jan-sep
2010
Helår

Resultat 3 225 3 220 4 770

Övriga totalresultat - - -

Summa totalresultat 3 225 3 220 4 770

Rapport över totalresultat i sammandrag, moderbolag
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Bundet eget kapital Fritt eget kapital

MSEK Not Aktiekapital Reservfond
Balanserade 

vinstmedel Årets resultat
Summa 

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2010 0,2 0,1 13 4 970 4 983

Summa totalresultat perioden 1 januari - 30 september - 3 220 3 220

Utbetalning till ägaren, svenska staten -7 -4 970 -4 977

Utgående balans per 30 september 2010 0,2 0,1 6 3 220 3 226

Ingående balans per 1 januari 2011 0,2 0,1 6 4 770 4 776

Summa totalresultat perioden 1 januari - 30 september 3 225 3 225

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 -4 770 -4 766

Utgående balans per 30 september 2011 0,2 0,1 10 3 225 3 235

Förändringar i eget kapital i sammandrag, moderbolag

MSEK Not
2011

Jan-sep
2010

Jan-sep

Den löpande verksamheten 5

Resultat 3 225 3 220

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

      Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar och 
      materiella anläggningstillgångar

168 192

      Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0 0

      Anticiperad utdelning Casino Cosmopol AB - -

      Förändring av pensionsskuld - -

      Övriga justeringar -3 -1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder 3 390 3 411

Kassaflöde från förändring av rörelsetillgångar och rörelsekostnader

Förändring av kundfordringar 73 75

Förändring av övriga omsättningstillgångar 513 522

Förändring av leverantörsskulder -73 -18

Förändring av övriga rörelseskulder -52 -584

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 955 3 405

Investeringsverksamheten 5

Investeringar i immateriella tillgångar -25 -5

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -71 -83

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 3 4

Investeringar i finansiella tillgångar -999 -

Avyttring av finansiella tillgångar 1 334 31

Nettoförändring i placeringar för Triss Månadsklöver -106 -74

Förändring av långfristig fordran till dotterbolag 34 57

Kassaflöde från investeringsverksamheten 168 -69

Finansieringsverksamheten

Erhållen utdelning från dotterbolag - -

Utbetalning till ägaren, svenska staten 4 - 3 766 -3 877

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 3 766 -3 877

Kassaflöde 357 -540

Likvida medel vid periodens början 2 185 2920

Likvida medel vid periodens slut 2 542 2 380

Kassaflödesanalys i sammandrag, moderbolag
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Not 1   Redovisningsprinciper
Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – september 2011 är upprät-
tad i enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34, Delårsrap-
portering. Samma redovisningsprinciper och beräkningar har tillämpats som i 
Svenska Spels årsredovisning för 2010. Koncernredovisningen har upprättats 
i enlighet med anvisningar enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt 
tolkningar av International Financial Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC) sådana de antagits av EU. Vidare har årsredovisningslagen samt Rådet 
för finansiell rapportering rekommendation RFR 1 ”Kompletterande redovis-
ningsregler för koncerner” tillämpats. Moderbolagets rapport är upprättad 
enligt årsredovisningslagen och RFR 2 om redovisning för juridiska personer, 
vilket innebär att moderbolaget tillämpar av EU godkänd IFRS standard samt 
uttalanden av IFRIC så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisnings- 
och tryggandelagen m.m. De nya eller reviderade IFRS-standarder och IFRIC-
tolkningar som har trätt i kraft sedan den 1 januari 2011 har inte haft någon 
väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. 
 Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – september 2011 är 
upprättad i enlighet med ägarens riktlinjer för ekonomisk rapportering. 

Principer för intäktsredovisning
Intäkterna från spelverksamheten redovisas som ett nettobelopp, det vill säga 
bruttointäkter med avdrag för vinnarnas andel och ombudsprovisioner. Nettot 
kallas i resultaträkningen för ”Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.”  
 Skälet till detta redovisningssätt är att större delen av Svenska Spels verk-
samhet baseras på omfördelning av inbetalda medel mellan deltagarna i spel 
eller lotterier. 

Företagsinformation
Svenska Spels delårsrapport för perioden januari – september 2011 har god-
känts för publicering enligt styrelsebeslut den 25 oktober 2011. 

Noter

MSEK
2011

Jan-sep
2010

Jan-sep
2011

Jul-sep
2010

Jul-sep
2010
Helår

Tjänsteförsäljning

Nettospelintäkter 6 998 7 077 2 347 2 379 9 624

Provisioner -1 439 -1 422 -478 -486 -1 949

Varuförsäljning

Intäkter från restaurang- och caféverksamhet 71 70 23 23 100

Kostnad sålda varor -28 -29 -9 -9 -41

Hyresintäkter

Uthyrning av spelterminaler 36 37 12 12 49

Övrigt 67 68 23 24 101

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 5 705 5 801 1 919 1 942 7 885

Not 2   Intäkter per väsentligt intäktsslag

Koncern

Moderbolag

MSEK
2011

Jan-sep
2010

Jan-sep
2011

Jul-sep
2010

Jul-sep
2010
Helår

Tjänsteförsäljning

Nettospelintäkter 6 109 6 188 2 038 2 067 8 434

Provisioner -1 439 -1 422 -478 -486 -1 949

Varuförsäljning

Intäkter från restaurang- och caféverksamhet - - - - -

Kostnad sålda varor -2 - -1 - -

Hyresintäkter

Uthyrning av spelterminaler 36 37 12 12 49

Övrigt 56 57 20 20 79

Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. 4 762 4 861 1 592 1 612 6 614
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Ekonomiska begrepp
Kvartal     Juli - september
Period     Januari - september
Nettospelintäkter    Bruttospelintäkter minus vinnarnas andel.
Nettospelmarknad    Nettospelintäkter på den svenska spelmarknaden
NOMS     Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.
Nettoomsättning från spelverksamhet m.m.  Nettospelintäkter minus provisioner till ombud samt övriga intäkter hänförliga till spelverksamheten.
Rörelsemarginal    Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av totala intäkter.
Soliditet     Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Nettoomsättning per anställd   Nettoomsättning från spelverksamhet m.m. (beräknat per helår) dividerat med medelantalet anställda.

Not 3   Förändringar i kretsen ledande befattningshavare
Lennart Käll tillträdde sin tjänst som VD och koncernchef för AB Svenska Spel 
den 12 september 2011. I samband med att Lennart Käll tillträdde sin tjänst 
som VD lämnade Anders Hägg tjänsten som tillförordnad VD och koncernchef 
för AB Svenska Spel och är arbetsbefriad till den 31 december 2011 då han 
avslutar sin anställning i AB Svenska Spel.
 Håkan Sjöstrand, chef för affärsområde Spel & Lotterier, meddelade den 29 
april att han avslutar sin anställning i bolaget med sista anställningsdag den 30 
september 2011. Mattias Mildenborn tillträdde som tf. chef för affärsområde 
Spel & Lotterier den 10 maj 2011.
 Annika Ferm tillträdde som kommunikationsdirektör den 1 februari 2011. 
I och med att Annika Ferm tillträdde som kommunikationsdirektör avslutades 
Johan Tisells uppdrag som tf. kommunikationsdirektör den 31 januari 2011.

Not 4   Utbetalning av överskott
Koncernens resultat efter skatt utbetalas i sin helhet till ägaren, svenska staten. 
Bolagets vinstmedel under räkenskapsåret lånas räntefritt ut till svenska staten. 
Inbetalningarna sker kvartalsvis: 30 april, 31 juli, 31 oktober samt 15 februari. 
Utlånade medel avräknas mot lämnad utdelning efter beslut av bolagets 
årsstämma. Avseende 2010 års resultat har 4 766 miljoner kronor (4 977) 
utbetalats till ägaren, svenska staten, efter beslut på 2011 års årsstämma. Vid 
utbetalningen avräknades förskott som utbetalats till ägaren under 2010 på 
1 200 miljoner kronor (1 300). För perioden 1 januari till 30 september 2011 
har 200 miljoner kronor (200) avseende 2011 års resultat lånats ut i förskott till 
svenska staten. 

Not 5   Omklassificering likvida medel
Ändring har skett avseende bolagets klassificering av likvida medel, vilket har 
inneburit omklassificering för både koncernen och moderbolaget.
 Kortfristiga placeringar med en löptid under tre månader, som är utsatta för 
en obetydlig risk för värdefluktuationer samt lätt kan omvandlas till bankme-
del redovisas som likvida medel. De medel på spelkonton som Svenska Spels 
kunder innehar redovisas som kortfristig fordran. Som en följd av ändrad klas-
sificering har rättelse skett av tidigare perioder. 
 Detta har för koncernen inneburit att omklassificering skett från kortfristiga 
placeringar till likvida medel med 745 miljoner kronor per 1 januari 2010, 780 
miljoner kronor per 30 september 2010 samt från likvida medel till kortfristiga 
placeringar med 547 miljoner kronor per 31 december 2010. Omklassificering 
har skett från likvida medel till övriga fordringar med 147 miljoner kronor per 
1 januari 2010, 134 miljoner kronor per 30 september 2010 samt 147 miljoner 
kronor per 31 december 2010. 
 Detta har för moderbolaget inneburit att omklassificering skett från kort-
fristiga placeringar till likvida medel med 772 miljoner kronor per 1 januari 
2010, 857 miljoner kronor per 30 september 2010 samt 499 miljoner kronor 
per 31 december 2010. Omklassificering har skett från likvida medel till övriga 
fordringar med 146 miljoner kronor per 1 januari 2010, 134 miljoner kronor 
per 30 september 2010 samt 147 miljoner kronor per 31 december 2010.
 Som ett resultat av ovan justeringar har omklassificeringar skett i kassaflö-
det från den löpande verksamheten till investeringsverksamheten med 64 
miljoner kronor för perioden 1 januari - 30 september 2010. Omklassificering 
har även skett avseende utlånade medel till svenska staten, vilket har omklas-
sificerats från den löpande verksamheten till finansieringsverksamheten med 
1 100 miljoner kronor för perioden 1 januari - 30 september 2010.

Rapportstruktur
Om inget särskilt anges redovisas alla belopp i miljoner kronor (MSEK). 
Jämförelsetal inom parentes avser för resultat- och kassaflödesposter 
2010-09-30 och för balansposter 2010-12-31. Procent inom parentes avser 
förändring mellan redovisad period 2010 och 2011. 

Kommande finansiella rapporter
Bokslutskommuniké, januari - december publiceras den 14 februari 2012

Denna rapport har avgivits av verkställande direktören efter bemyndigande av styrelsen.

Visby den 25 oktober 2011
AB Svenska Spel

Lennart Käll
VD och koncernchef
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Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation 

Till styrelsen i AB Svenska Spel

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för AB Svenska Spel per 30 september 2011 och den 
niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrap-
port i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd 
av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovis-
ningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i övrigt har. 
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den 
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är 
upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 25 oktober 2011
Deloitte AB

Lars Egenäs
Auktoriserad revisor



För ytterligare information om rapporten, kontakta
Marie Loob, Ekonomidirektör
tel 0498-26 37 24 alt. 070-663 90 02

För övriga frågor om Svenska Spel, kontakta
Lennart Käll, VD och koncernchef
tel 08-757 77 77

AB Svenska Spel
621 80 Visby

Huvudkontorets besöksadress:
Norra Hansegatan 17, Visby
Tel 0498 - 26 35 00
Fax 0498 - 26 36 30
Organisationsnummer: 556460-1812
Bolaget har sitt säte i Visby
kundservice@svenskaspel.se
www.svenskaspel.se


